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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di enam tempat di kota Semarang, 

seperti di daerah Sampangan, Tinjomoyo, Karangrejo, Jatingaleh, 

Pamularsih dan Tembalang. Daerah sebagai tempat penelitian dipilih 

berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa subjek yang tinggal di 

daerah tempat penilitian yang menyatakan bahwa mereka dan 

beberapa teman mereka sering melakukan perilaku seksual pranikah 

di kost atau di kontrakan mereka karena kost mereka bebas membawa 

tamu masuk. Penelitian dilakukan kurang lebih 3 minggu. Selama 

masa dilakukan penelitian, peneliti berhasil memperoleh 75 subjek 

sebagai subjek penelitian, namun dua subjek gugur karena tidak 

mengisi skala dengan lengkap sehingga subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 73 subjek. 

B. Uji Coba Skala Penelitian 

1. Skala Perilaku Seksual Pranikah 

Pengujian validitas dan reliabilitas pada skala perilaku seksual 

pranikah dilakukan dengan menggunakan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows versi 16.0. Hasil uji 

validitas pada skala perilaku seksual dari 15 butir pernyataan 

menunjukkan 14 butir pernyataan dinyatakan valid dengan koefisien 
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validitas memiliki rentang 0,449 sampai 0,905. Hasil uji reliabilitas 

untuk skala perilaku seksual pranikah menunjukkan bahwa skala 

reliabel dengan koefisian reliabilitas 0.955. Rincian mengenai hasil uji 

coba variabel perilaku seksual pranikah dapat dilihat pada lampiran   

C-1 

Tabel 4. Hasil Uji Coba Skala Perilaku Seksual Pranikah 

No. Tahap-tahap 
Perilaku Seksual 

Item 
Valid 

Jumlah 
Valid 

No. Item 
Gugur 

Jumlah 
Gugur 

1. Touching 1,3,12 3 15 1 
2. Kissing 2,6,9,16 4 - - 
3. Petting 4,7,11,14 4 - - 
4. Coitus/intercourse 5,8,10,13 4 - - 

 Jumlah  15  1 

 

2. Skala Religiositas 

Hasil uji validitas pada skala religiositas menunjukkan bahwa 20 

butir pernyataan dinyatakan semuanya valid dengan koefisien validitas 

memiliki rentang 0,321 sampai 0,848. Hasil uji reliabilitas untuk skala 

religiositas menunjukkan bahwa skala reliabel dengan koefisian 

reliabilitas 0,955. Rincian mengenai hasil uji coba variabel religiositas 

dapat dilihat pada lampiran C-2. 

3. Skala Peran Orangtua 

Hasil uji validitas pada skala peran orangtua dari jumlah 20 butir 

pernyataan menunjukkan bahwa 19 butir pernyataan dinyatakan valid 

dengan koefisien validitas memiliki rentang 0,581 sampai 0,914. Hasil 

uji reliabilitas untuk skala peran orangtua menunjukkan bahwa skala 



 
 
 

 

49 
 

reliabel dengan koefisian reliabilitas 0,976. Rincian mengenai hasil uji 

coba variabel peran orangtua dapat dilihat pada lampiran C-3. 

Tabel 5. Hasil Uji Coba Skala Peran Orangtua 

No. Fungsi Peran 
Orangtua 

Item Valid Jumlah 
Valid 

No. Item 
Gugur 

Jumlah 
Gugur 

1. Pengasuh 1,9,16 3 12 1 
2. Pelindung 4,10,14,19 4 - - 
3. Pendidik 3,7,11,17 4 - - 
4. Pengawas 5,8,13,20 4 - - 
5. Konselor 2,6,15,18 4 - - 

 Jumlah  19  1 

 

C. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan analisis data. Uji 

asumsi yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, uji linieritas dan uji 

multikolinieritas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows versi 16.0. Hasil uji normalitas variabel perilaku seksual 

pranikah menunjukkan nilai Z = 0,737 dengan dengan signifikansi 

sebesar 0,649, variabel religiositas menunjukkan nilai Z = 0,785 

dengan signifikansi sebesar 0,569, dan variabel peran orangtua 

menunjukkan nilai Z = 1,179 dengan signifikansi sebesar 0,124. 

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka signifikansi ketiga 
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data variabel menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal. 

Rincian mengenai hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-1. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data variabel religiositas dan peran orangtua memiliki hubungan yang 

bersifat linier terhadap variabel perilaku seksual pranikah. Uji linieritas 

dilakukan dengan menggunakan Curve Fit. Hasil uji linieritas antara 

variabel religiositas dan perilaku seksual pranikah menunjukkan bahwa 

nilai Flinier = 138,575 dengan p<0,01, sed angkan hasil uji linieritas 

antara variabel peran orangtua dan perilaku seksual menunjukkan 

bahwa nilai Flinier  = 99,087 dengan p<0,01. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa variabel religiositas dan peran orangtua memiliki hubungan 

yang linier terhadap variabel perilaku seksual pranikah. Rincian 

mengenai hasil uji linieritas dapat dilihat pada lampiran E-2. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

hubungan antar variabel bebas sehingga dapat terlihat apakah 

variabel-variabel bebas pada penelitian ini memiliki pengaruh atau 

keterkaitan satu dengan yang lain. Uji multikolinieritas ini melihat nilai 

tolerence dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Variabel dapat 

dikatakan memiliki multikolinieritas apabila nilai tolerence < 0,1 dan 

nilai VIF > 10. 
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Hasil uji multikoliniearitas pada penelitian ini menunjukkan nilai 

tolerence religiositas dengan peran orangtua sebesar 0,273 yang 

artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) religiositas dengan peran orangtua sebesar 3,669 yang artinya 

tidak terjadi multikolinearitas. Rincian mengenai hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada lampiran E-3 

D. Uji Hipotesis Mayor 

Uji hipotesis mayor yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi ganda dua prediktor. Hipotesis 

mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara religiositas 

dan peran orangtua terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja 

akhir. Berdasarkan hasil analisis data antara variabel religiositas dan 

peran orangtua terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja akhir, 

menunjukkan hasil koefisien korelasi R12y = 0,824 dan F(hitung) = 74,053 

dengan p<0,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

yang sangat signifikan antara religiositas dan peran orangtua terhadap 

perilaku seksual pranikah pada remaja akhir. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa hipotesis mayor dalam penelitian ini diterima. 

Rincian hasil uji hipotesis mayor dapat dilihat pada lampiran F-1. 

E. Uji Hipotesis Minor 

Hipotesis minor yang pertama adalah ada hubungan negatif 

antara religiositas terhadap perilaku seksual pranikah remaja akhir. 

Berdasarkan hasil analisis data antara variabel religiositas dan perilaku 
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seksual pranikah, memiliki koefisien korelasi r1y = -0,813 dengan 

p<0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara religiositas dan perilaku seksual pranikah 

pada remaja akhir. Hipotesis minor pertama ada hubungan negatif 

antara religiositas dengan perilaku seksual pranikah pada remaja akhir 

diterima. Hubungan negatif memiliki arti bahwa semakin rendah 

religiositas maka semakin tinggi perilaku seksual pranikah pada remaja 

akhir dan sebaliknya. 

Hipotesis minor yang kedua adalah ada hubungan negatif 

antara peran orangtua terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja 

akhir. Berdasarkan hasil analisis data antara variabel peran orangtua 

dan perilaku seksual pranikah, memiliki koefisien korelasi r2y = -0,763 

dengan p<0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara peran orangtua dan perilaku 

seksual pranikah pada remaja akhir. Hipotesis minor kedua ada 

hubungan negatif antara peran orangtua dan perilaku seksual pranikah 

pada remaja akhir diterima. Hubungan negatif memiliki arti bahwa 

semakin rendah peran orangtua maka semakin tinggi perilaku seksual 

pranikah pada remaja akhir dan sebaliknya. Rincian mengenai hasil uji 

kedua hipotesis minor dapat dilihat pada lampiran F-2. 

F. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka hipotesis 

mayor diterima yaitu ada hubungan antara religiositas dan peran 
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orangtua terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja akhir. Hasil 

hipotesis minor pada penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa 

kedua hipotesis minor diterima, yaitu terdapat hubungan antara 

religiositas terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja akhir dan 

terdapat juga hubungan antara peran orangtua terhadap perilaku 

seksual pranikah pada remaja akhir. 

Perilaku seksual merupakan tingkah laku yang didorong oleh 

hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. 

Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari 

saling suka antara lawan jenis, tingkah laku berkencan, berciuman, 

sampai bersenggama (Sarwono, 2010). Pratiwi (dalam Sutanto, Ismid, 

Sjariffudin & Sungkar, 2008) menjelaskan bahwa, perilaku seksual 

pranikah pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu biologis, 

peran orangtua, pengaruh teman sebaya, akademik, pemahaman, 

pengalaman seksual, religiositas, faktor kepribadian, pengetahuan 

kesehatan reproduksi. 

Hasil uji data utama menunjukkan bahwa religiositas, peran 

orangtua dan perilaku seksual pranikah saling berkaitan. Sumbangan 

efektif kedua variabel bebas yaitu religiositas dan peran orangtua 

terhadap perilaku seksual pranikah sebesar 67%. Constantin (dalam 

Sinurat, 2016), menjelaskan peran orangtua adalah suatu bentuk 

tingkah laku yang ditunjukkan oleh orangtua untuk mengembangkan 

kepribadian anak. Constantin juga membagi peran orangtua menjadi 
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dua, yaitu peran tradisional orangtua meliputi pengasuhan dan 

mendidik anak, mengajarkan disiplin anak, mengelola rumah dan 

keuangan keluarga. Sedangkan peran modern orangtua adalah 

berpartisipasi aktif dalam perawatan anak yang bertujuan untuk 

pertumbuhan yang optimal dan perkembangan anak (Sinurat, 2016).  

Hasil uji hipotesis minor yang pertama menunjukkan bahwa 

religiositas memiliki hubungan signifikan terhadap perilaku seksual 

pranikah.  Seseorang yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi 

akan memandang agamanya sebagai tujuan utama hidupnya, 

sehingga akan berusaha menginternalisasikan ajaran agamanya 

dalam perilaku sehari-hari (Kapinus & Gorman, 2004). Menurut Djarir 

(dalam Pradisukmawati & Darminto, 2014), remaja yang tidak memiliki 

tingkat religiositas yang kuat akan dengan mudah menyerap budaya 

barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia salah satunya 

adalah pergaulan bebas atau melakukan perilaku seksual pranikah. 

Hal ini berarti bahwa religiositas yang ada dalam diri remaja 

memiliki batas yang kuat sehingga perilaku seksual pranikah yang 

berasal dari dorongan seksual tidak dapat menembus batasan 

religiositas yang ada pada remaja tersebut. Begitu juga sebaliknya 

seseorang yang memiliki tingkat religiositas yang rendah tidak 

menghayati agamanya dengan baik sehingga dapat saja perilakunya 

tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Remaja dengan religiositas 
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rendah akan mudah melanggar ajaran agamanya dengan melakukan 

perilaku seksual pranikah. 

Dariyo (2004), menjelaskan bahwa remaja akhir yang terlibat 

dalam kehidupan seksual secara bebas menunjukkan bahwa mereka 

tidak mampu mengendalikan diri karena keyakinan religiositasnya 

rendah. Ketidakmampuan remaja dalam mengendalikan diri inilah yang 

dapat menimbulkan kecenderungan perilaku seksual pranikah. 

Menurut Jessor, Turbin, Costa, Dong, Zhang dan Wang (dalam Vidya, 

dkk, 2014), religiositas dapat menjadi faktor pelindung terhadap 

terjadinya perilaku seks pranikah. Individu yang menerima banyak 

faktor pelindung maka akan menurunkan faktor resiko melakukan 

perilaku seks pranikah. 

Hipotesis minor yang kedua di dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa hipotesis diterima dan hasil menunjukkan bahwa ada hubungan 

negatif yang signifikan antara peran orangtua dan perilaku seksual 

pranikah pada remaja akhir. Hubungan negatif memiliki arti bahwa 

semakin tinggi peran orangtua, semakin rendah perilaku seksual 

pranikah pada remaja akhir. Menurut Gunarsa (dalam Hasan, Boham 

& Rembang, 2016), penyebab munculnya perilaku seks beresiko 

disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kurangnya dukungan 

keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas anak, 

dan kurangnya peran orangtua dalam menerapkan kedisiplinan yang 

efektif terhadap anak. 
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Musthofa, dkk (2010), menjelaskan bahwa keluarga merupakan 

tempat pertama bagi anak untuk mengenali nilai-nilai yang ada di 

masyarakat, maka peran orangtua menjadi sangat menentukan dalam 

membentuk kepribadian anak, karena orangtua menjadi referensi 

pertama bagi anak dalam melakukan tindakan tertentu, termasuk 

berkaitan dengan perilaku seksual pranikah. 

Pada umumnya remaja memilik rasa ingin tahu yang tinggi (high 

curiosity). Remaja cenderung ingin berpetualang menjelajah segala 

sesuatu dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. 

Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa 

menyebabkan remaja ingin mecoba melakukan apa yang sering 

dilakukan orang dewasa termasuk berkaitan dengan masalah 

seksualitas (Azwar, 2000). Peran orangtua juga penting dalam 

memberikan pendidikan seks kepada anak remaja. Orangtua harus 

memberikan informasi tentang seks bebas dengan benar (Sudiyanto & 

Khikmawati, 2014).  Remaja yang tidak mendapat informasi dari 

orangtua mereka mengenai masalah seksualitas akan mencari 

informasi sendiri. 

Salah satu informasi yang digunakan oleh remaja adalah media 

massa, seperti televisi, radio dan media massa lainnya. Maraknya 

pengaruh media massa salah satunya yang berisi pornografi yang 

mudah remaja akses. Paparan pronografi secara terus menerus, 

peniruan melalui media massa memengaruhi sikap dan perilaku 
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remaja. Peningkatan penggunaan modeling simbolik, seperti televisi, 

radio dan media massa lainnya, maka orangtua, guru dan role model 

lainnya menjadi kurang memiliki peran yang penting dalam 

pembelajaran sosial remaja (Musthofa & Winarti, 2010). 

Pada proses dilaksanakannya penelitian, peneliti juga 

melakukan wawancara singkat terhadap beberapa subjek. Hampir 

semua subjek mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan 

informasi mengenai perilaku seksual dari orangtua mereka. Beberapa 

dari mereka juga menjelaskan bahwa orangtua mereka masih merasa 

tabu untuk membicarakan masalah seksualitas di lingkungan keluarga, 

sehingga mereka mencari informasi sendiri dari teman atau dari media 

massa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa 

orangtua kurang memberikan informasi mengenai masalah seksualitas 

pada remaja sehingga membuat remaja sulit dan tidak memperoleh 

informasi yang benar. Peran orangtua penting dalam memberikan 

pendidikan seks kepada anak remaja. Orangtua harus memberikan 

informasi tentang seks bebas dengan benar (Sudiyanto & Khikmawati, 

2014).  

Pendidikan seks pada remaja diberikan oleh orangtua kepada 

remaja, dengan tujuan untuk mempersiapkan dan mengantarkan 

remaja ke arah kematangan psikologis agar nantinya mampu 

membentuk keluarga yang bahagia, memberikan pengertian mengenai 

proses kematangan dirinya baik fisik maupun mental emosional yang 
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berhubungan dengan seks dan memberikan petunjuk yang bermanfaat 

mengenai tanggung jawab masing-masing dalam berhubungan dengan 

lawan jenis (Miqdad, 2001). 

Kelemahan pada penelitian ini adalah pada skala peran 

orangtua pemilihan jawaban kurang sesuai untuk mengukur peran 

orangtua. 
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